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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hjalmar Bergman (1883 – 1931) var i hög grad missförstådd som författare under hela sin 

livstid. Ofta beskrevs han som bisarr och om vartannat ansågs han vara för svårtillgänglig eller 

för lättsam.1 För sina samtida var han även mycket svår att genreplacera. Ord som realistisk 

symbolism eller symbolistisk realism har använts av efterkommande. Detta tycks vara det mest 

träffsäkra sättet att beskriva hans romankonst som bakom den realistiska fasaden vimlar av 

symbolik. Ibland framträder symbolismen i tydlig dager och befinner sig på gränsen till allegori, 

ibland är den dunkel och svårtillgänglig.2 

     Hjalmar Bergmans genombrott kom med romanen Markurells i Wadköping3 1919. Vid 

denna tid hade han redan varit författare i drygt femton år. Nu nådde han för första gången ut 

till en större publik även om kritiken aldrig helt försonade sig med honom. Romanerna från och 

med MIW var enligt många fortfarande för svåra att tolka, för svåra att genreplacera, och gav 

stundtals uttryck för en cynicism och en pessimism som ansågs farlig och destruktiv.4 Romanen 

markerar dock en förändring i Hjalmar Bergmans författarskap, ej bara sett till dess 

kommersiella succé, utan även stilistiskt. Stilen är kåserande, frodig och underfundig. 

Berättarrösten kommenterar och värderar händelserna på ett humoristiskt vis och texten är 

präglad av en lekfullhet. Det har diskuterats huruvida MIW visar på en ljusnande livssyn hos 

Hjalmar Bergman, men snarast rör det sig endast om ett nytt sätt att observera världen. Världen 

i sig är fortfarande lika deterministisk och full av lidande som förut, det är endast blicken som 

har förändrats.5 Enligt Hjalmar Bergman själv var MIW den första av hans tre så kallade 

avskedsromaner. I ett brev från 1922 skriver han: ”Mina tre sista böcker ha för mig en viss s.a.s. 

proclamatorisk betydelse. De äro avskedstaganden. I Markurell från kärlek och familjeliv […] 

Avsked i godo vill jag gärna hoppas – eljest intet värda vare sig för mig eller andra.” Den nya 

stilen markerar en vilja till uppbrott. Människan kan göra sig fri genom att lära sig att avstå, i 

detta fall familjen och kärleken. Ett budskap med stort djup, men som uppträder förklätt med 

skämt och skratt.6 

                                                           
1 Linder, Erik Hjalmar, Hjalmar Bergman: en profilteckning, Bonnier, Stockholm, 1940, s. 23 
2 Delblanc, Sven, Treklöver: Hjalmar Bergman, Birger Sjöberg, Vilhelm Moberg, Alba, Stockholm, 1980, 
s. 109–110 
3 Markurells i Wadköping förkortas hädanefter med bokstäverna ”MIW” och sidhänvisningar till verket 
anges löpande i texten. 
4 Dahlbeck, Kerstin, ”Den moderne Hjalmar Bergman”, i Den moderne Hjalmar Bergman., Kerstin 
Dahlbeck (red.), Hjalmar Bergman samf., Stockholm, 1988, s. 33 
5 Linder, Erik Hjalmar, Kärlek och fadershus farväl: Hjalmar Bergmans liv och diktning från Markurells i 
Wadköping till Farmor och Vår Herre, Bonnier, Stockholm, 1973, s. 55–56 
6 Linder 1973, s. 53 
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     Hjalmar Bergman var mycket religiöst intresserad som ung, och hans debutverk, läsdramat 

Maria Jesu Moder (1905) handlar om just Jesus och jungfru Maria. Han tycks aldrig riktigt 

släppa sina religiösa intressen, de finns kvar som en stomme även i hans senare verk.7 En 

lidande Jesusgestalt går att finna i flera av hans romaner fram till 1910, men Bergman tycks 

ändå inte ha varit kristen. Han ger uttryck för en tro på en ursprunglig skapare av världsalltet, 

Jesus däremot verkar enligt Bergman bara varit människa, ej Guds son. Han var dock oerhört 

fascinerad av Jesus som historisk person, och kristussymbolerna i hans tidiga verk axlar ofta 

rollen som ett slags idealmänniska.8 Detta kristet influerade ideal tros ha orsakat en oerhörd 

kluvenhet i Hjalmar Bergman som kom att bli allt mer medveten om sin egen homosexualitet. 

Att Bergmans ideal låg så långt ifrån hans egna viljor och impulser lär vara en framstående 

orsak till både hans deterministiska livssyn, och hans stora problem med både psykisk ohälsa 

och missbruk av alkohol och droger. De sista fyra åren av hans liv kom att bli en ständig kamp 

mot missbruk och fysisk och psykisk sjukdom.9 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biblisk symbolik i Hjalmar Bergmans MIW, och 

framför allt vad för typ av gudsbild som går att utläsa i berättelsen. Man har inom tidigare 

forskning riktat uppmärksamhet mot det bibliska i vissa delar av MIW. Det religiösa 

symbolspelet har alltid spelat stor roll i Bergmans författarskap, och religiösa och bibliska 

antydningar går att finna i mängder av hans verk.10 I MIW har speciellt en scen pekats ut där 

herr Markurell axlar rollen som den plågade Job, men jag syftar här att även infoga den större 

berättelsen i ett bibliskt ramverk. Jag har utgått från hypotesen att en breddad biblisk synvinkel 

kan utöka förståelsen för romanen och visa på hur handlingen som helhet kan tolkas vara av 

religiös karaktär. Eftersom verket behandlar en fader-son-problematik är det även intressant att 

utforska vad som händer om man gör en biblisk tolkning där herr Markurells relation till sin 

son Johan kan förstås som en Gud-Jesus-relation. Den grundläggande problematiken i romanen 

får på så vis ett nytt lager. 

     Gör man en läsning ur denna synvinkel är det även rimligt att fråga sig vad för slags gudsbild 

som presenteras i romanen. Eftersom symbolerna i romanen är mycket otraditionella, och av 

                                                           
7 Linder 1940, s. 184 
8 Levander, Hans, Hjalmar Bergman, 2. omarb. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 1962, s. 13 
9 Linder 1940, s. 29 och Ahlbom, Lars, ”Två radikalpessimister: Hjalmar Bergman och Sven Delblac i 
kamp mot mörkret”, i Svartsyn och humor: om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc, Ahlbom, Lars & 
Dahlbäck, Kerstin (red.), Carlsson, Stockholm, 2013, s. 51 
10 Linder 1940, s. 187 
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denna anledning kanske ej heller helt uppenbara vid första anblick, så blir analysen av just 

gudsbilden intressant eftersom den sticker ut från mer traditionella föreställningar om Gud och 

Guds väsen. I analysen har jag främst fokuserat på karaktärerna herr Markurell, sonen Johan 

och häradshövding de Lorche, eftersom jag anser att symbolspelet mellan just dessa inte har 

utforskats tillräckligt ur den vinkel som jag vill applicera. 

     Jag har valt följande frågeställningar: 

- Vad för slags gudssymboler och bibliska analogier går att finna i Hjalmar Bergmans 

Markurells i Wadköping? 

- Vad för slags gudsbild, eller gudssyn förmedlar romanen? 

- Vad får de bibliska analogier och den gudsbild som presenteras för konsekvenser för 

verket som helhet? 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd tidigare forskning om Hjalmar Bergman och dennes författarskap som 

varit användbar i min undersökning. Den som utan tvekan forskat mest inom området är Erik 

Hjalmar Linder, vars arbeten både behandlar Hjalmar Bergmans biografi och litterära alster. De 

av hans texter som varit mig absolut mest behjälpliga i denna undersökning är Hjalmar 

Bergman: en profilteckning (1940), samt den del som behandlar MIW i Kärlek och fadershus 

farväl: Hjalmar Bergmans liv och diktning från Markurells i Wadköping till Farmor och Vår 

Herre (1973). Den sistnämnda är förmodligen den text som är närmast att göra samma tolkning 

av MIW som jag gör i denna uppsats. Linder argumenterar för att berättelsen som helhet i MIW 

har ett religiöst lager, men tolkar däremot ej in några regelrätta Gud- eller Jesusgestalter i 

berättelsen. Även några andra av Linders texter som getts ut av Hjalmar Bergman Samfundet 

har kommit till användning. Dessa antologier har i allmänhet varit till stor hjälp, och jag 

använder mig av flera olika texter ur dessa som referenslitteratur. I övrigt har Sven Delblancs 

Treklöver: Hjalmar Bergman, Birger Sjöberg, Vilhelm Moberg (1980), Hans Levanders 

Hjalmar Bergman (1962) och antologin Svartsyn och Humor: Om Hjalmar Bergman och Sven 

Delblanc (2013) kommit till användning. Slutligen vill jag nämna Gunnar Tideströms uppsats 

”Katt och Råtta i några av Hjalmar Bergmans romaner: Ett bidrag till tolkningen av Markurells 

i Wadköping” (1955). I denna uppsats argumenterar Tideström övertygande för hur man bör 

förstå och tolka katt- och råtta-motivet i MIW. Jag försöker infoga stora delar av denna tolkning 

i min egen eftersom denna går att sammankoppla väl med vad för slags gudsbild som förmedlas 

i romanen.  
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1.4 Teori och metod 

För att utläsa olika bibliska paralleller ur MIW använder jag mig här av de begrepp som Lina 

Sjöberg tar fram i sin text ”Gamla testamentet i samtidens kultur”. (Trots att min analys berör 

bibliska paralleller i allmänhet och ej bara sådana som går att koppla till det gamla testamentet 

så är dessa begrepp användbara.) Sjöberg skriver hur man kan ställa tre frågor till ett verk 

rörande på vilket sätt det relaterar till bibliska berättelser. Vad är det som tas upp? Varför finns 

denna parallell? Hur figurerar det gamla testamentet i texten? Frågan vad berör helt enkelt vad 

det är som tas upp, vilken berättelse eller vilket bibliskt tema som går att dra paralleller till. 

Denna fråga besvaras löpande i min analys eftersom undersökningen förutsätter att jag måste 

peka ut specifika ställen i texten och hur dessa relaterar till bibliska teman. Frågan varför 

handlar i detta fall om vad för funktion symboliken fyller. Även detta besvaras löpande, framför 

allt i de delar av uppsatsen som behandlar vilka konsekvenser gudssynen och de bibliska 

parallellerna får i berättelsen. De enskilda symbolerna måste fogas in i ett större mönster för att 

jag skall kunna få svar på mina frågeställningar. Den fråga som utvecklas mest hos Sjöberg är 

den som berör hur. Hur skapas anspelningen? Här utvecklar hon olika begrepp som verktyg för 

att avgöra på vilket sätt ett verk för dialog med bibliska berättelser.11 

     Enligt Sjöberg finns det tre olika vis på vilket det bibliska figurerar inom samtida kultur. Det 

första kallar hon för parafras. ”Det mest uppenbara sätt på vilket Gamla testamentets texter 

aktualiseras i skönlitteratur och film är det parafraserande, där ett motiv eller en hel 

bibelberättelse blir själva föremålet för en ny gestaltning i diktens, romanens eller filmens 

form.”12 Exempelvis är Hjalmar Bergmans debutverk Maria Jesu Moder en tydlig parafras 

eftersom den skildrar delar av det nya testamentet i dramaform.13 För att jag ska kunna utläsa 

en parafras ur MIW måste alltså den bibliska anspelningen vara mycket tydlig. Den andra typen 

kallar Sjöberg för paratextuella referenser. ”Ett vanligt sätt på vilket Gamla testamentet 

kommer till uttryck i modern film och litteratur är genom paratextuella referenser, där alltså 

bokens eller filmens innehåll inte på ett uppenbart sätt anknyter till en viss bibelberättelse, men 

där en titel eller en kapitelrubrik ändå markerar en koppling.”14 Detta begrepp kommer ej till 

användning i analysen eftersom det ej verkar finnas några paratextuella referenser i MIW som 

går att koppla till bibeln. Romanens titel verkar inte innehålla några sådana anspelningar och 

bokens åtta kapitel är endast döpta till kapitel 1, kapitel 2 osv. Av denna anledning använder 

                                                           
11 Sjöberg, Lina, ”Gamla testamentet i samtidens kultur”, i Gud och det utvalda folket: inledning till 
Gamla Testamentet, Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke (red.), Verbum, Stockholm, 2009, s. 231 
12 Sjöberg 2009, s. 231 
13 Linder, Erik Hjalmar, ”Maria Jesu Moder”, i Kring Hjalmar Bergman, Ek, Sverker R. & Linder, Erik 
Hjalmar (red.), Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1965, s. 12 
14 Sjöberg 2009, s. 233 
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jag mig endast av Sjöbergs första och tredje begrepp. Sjöbergs tredje begrepp kallar hon för 

fragmentarisk intertextualitet. En fragmentarisk intertextualitet är mycket mindre uppenbar än 

både paratextuella referenser och parafraser. Denna typ av allusion kan bygga på små lösryckta 

ord och/eller meningar som för tankarna till berättelser ur bibeln. Men Sjöberg skriver också: 

”En fragmentariskt intertextuell referens behöver inte nödvändigtvis begränsa sig till några få 

rader i en roman. En referens kan bestå av upprepade allusioner som bildar ett motiv i den 

moderna romanen,”15 Eftersom min hypotes har varit att den större berättelsen MIW går att 

infoga i ett bibliskt mönster så har jag kunnat använda mig av detta begrepp för att visa hur en 

upprepning av teman bildar ett större bibliskt motiv. Begreppet är alltså användbart både i ett 

mikroperspektiv för att peka ut enskilda företeelser som anspelar på bibeln, samtidigt som det 

låtit mig infoga dessa anspelningar i ett större system. Alltså: begreppen parafras och 

fragmentarisk intertextualitet används som en grund i min analys eftersom dessa låter mig reda 

ut på vilket sätt MIW anspelar på bibliska berättelser.  

 

2. Avhandling 

2.1 Handlingen i Markurells i Wadköping 

Majoriteten av MIW utspelar sig under loppet av en enda dag, 6:e juni 1913. Den rödhårige, 

krokodiltandade och burduse värdshusägaren Harald Hilding Markurells son Johan ska ta 

studenten. Dessvärre är Johan svag i kyrkohistoria, specifikt i sina kunskaper om gnosticismen, 

och riskerar därmed att bli icke godkänd. Herr Markurell älskar sin son högst av allt och 

försöker i en del av berättelsen att muta de ansvariga på läroverket med en festmåltid och 

donationer. Herr Markurells moraliska kompass är till synes inte helt riktig, men den kärlek han 

känner för sin egen son kan ingen ifrågasätta. Genom ett flertal invävda analepser i romanens 

början presenteras Wadköpings invånare och familjen Markurells historia. Vi lär känna 

stiftelsen ”Jesu Krubba” som arbetar med välgörenhet, och i Wadköping finns det inte ett enda 

barn som inte fått ”ett mål mat, en nyttig lärdom, eller åtminstone en örfil” av föreningen. (s. 

68) Bland styrelsemedlemmarna finns den bleke häradshövding Carl-Magnus de Lorche som 

på många vis är stadens starke man. De Lorche är även grundare till stadens största 

industriföretag Förenade Metall vilket bidragit till stor ekonomisk framgång både för staden 

och föreningen Jesu Krubba. Resten av styrelsen består av andra personer ur Wadköpings 

societet. Vi får även veta att häradshövding de Lorche gjort en mängd affärer tillsammans med 

                                                           
15 Sjöberg 2009, s. 235 
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herr Markurell genom åren och att herr Markurell sitter på en betydande förmögenhet. 

Familjerna de Lorche och Markurell är dessutom sammanknutna genom häradshövding de 

Lorches maka, fru de Lorche, som under årens lopp mer eller mindre uppfostrat både sonen 

Louis de Lorche och Johan Markurell. 

     Efter att historiens bakgrund presenterats återgår romanen till examensdagen 1913. Herr 

Markurell har till Wadköpings stora förvåning begärt häradshövding de Lorche i konkurs. Han 

är ute efter hämnd efter att sonen Johan kränkts av häradshövdingen, som förbjudit honom att 

umgås mer med fru de Lorche och sonen Louis de Lorche. Markurell som älskar sin son högst 

av allt är beredd att stjälpa hela Wadköping på grund av den förnedring som hans son fått utstå. 

Om de Lorche går i konkurs faller en mängd företag i staden med honom. Under ett tillkallat 

släktmöte framkommer det även att häradshövdingen inte har rent mjöl i påsen gällande sina 

affärer, han har nämligen spekulerat med aktier som inte tillhör honom själv, utan Jesu Krubba, 

därför har han inte möjlighet att frambringa det belopp som krävs för att stoppa konkursen. 

     Samtidigt med allt detta utvecklar sig ett svart hål under Markurells fötter. Saker 

framkommer som tyder på att Johan inte är Herr Markurells son. Som en Oidipus lirkar herr 

Markurell fram en sanning som är totalt förödande för honom själv. Insikten smyger sig på 

honom, och till slut drabbas han av en anagnorisis likt en tragisk hjälte; Johan är inte hans son, 

utan barn till rivalen Häradshövding de Lorche. Markurell är totalt förkrossad, eller som han 

själv formulerar det: Död. Efter att ha förlorat sin son, och därmed meningen med livet, måste 

han återuppbygga sig själv och sin världsbild. Med hjälp av sina vänner sockerbagaren, 

perukmakaren och lektor Barfoth kommer han fram till ett slags försoning med livet. Trots att 

Johan inte är hans son förmår han känna en form av faderskärlek. Blodsbanden är inte allt. I 

samband med detta bestämmer han sig för att benåda staden Wadköping genom att ta tillbaka 

sin konkursansökan. 
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2.2 Markurell och Johan 

Ett flertal karaktärer i MIW kan sägas symbolisera Jesus- eller gudsgestalter. Det symbolspel 

som präglar romanen är delvis mycket invecklat eftersom dessa roller är ombytliga. I en viss 

situation kan en karaktär representera någonting, i en annan situation någonting helt annat. Sven 

Delblanc skriver om Hjalmar Bergmans författarskap att ”ett oerhört komplext 

symbolmaskineri fungerar bakom skeendets kulisser”.16 Även Gunnar Tideström påpekar i sin 

text ”Katt och råtta i några av Hjalmar Bergmans Romaner: ett bidrag till tolkningen av 

Markurells i Wadköping” hur invecklade Hjalmar Bergmans symboler kan vara. 

Det vill synas som om vi fortfarande hade ett gott stycke kvar till insikten om hur 

genomvävd med symbolik Hjalmar Bergmans konst är. Man kan inte rätt tolka hans 

verk, om man inte tar hänsyn till de underfundiga anspelningarna, de otaliga trådarna 

som förbinder olika situationer med varandra, över huvud det kompositionella 

raffinemanget.17 

Det är alltså inte enkelt att peka ut en enskild karaktär som en representation för en viss idé, 

tanke eller filosofi, spelet är mycket mer intrikat än så. Den symbolik som jag undersöker i 

denna uppsats utgår oftast från en relation, ett förhållande som råder mellan två karaktärer eller 

enheter. Man kan säga att det är just detta som gör symboliken i MIW så pass invecklad. Den 

blir ombytlig eftersom den endast finns i form av relation, och ej som en fast punkt förankrad i 

en specifik karaktär. Mestadels rör det sig om en fragmentarisk intertextualitet eftersom de 

bibliska paralleller som jag undersöker är, till en övervägande del, ej helt uppenbara vid första 

anblick.  

     Till en början vill jag argumentera för att relationen Markurell – Johan, romanens fader och 

son, kan förstås som en symbol för relationen Gud – Jesus. Att foga in Johan i en roll som 

Jesussymbol är relativt enkelt. När familjen Markurell, på den tiden då Johan fortfarande var 

spädbarn, gör sitt första intåg i staden Wadköping pekas han ut av fröken Rüttenschöld som 

utbrister ”Där ha vi Jesusbarnet!” (s. 15) Fröken Rüttenschöld tror sig ej bokstavligen ha funnit 

Jesusbarnet i denna scen, utan Johan är helt enkelt perfekt för rollen som Jesusbarnet i stiftelsen 

Jesu Krubbas årliga teateruppsättning av händelserna i Bethlehem. Johan får alltså bokstavligen 

talat spela rollen som Jesus. Själva teateruppsättningen resulterar dock i en smärre katastrof. 

Till en början tycks Johan vara det mest perfekta Jesusbarn som någonsin intagit scenen i Jesu 

                                                           
16 Delblanc 1980, s. 32 
17 Tideström, Gunnar, ”Katt och råtta i några av Hjalmar Bergmans romaner: Ett bidrag till tolkningen av 
Markurells i Wadköping”, i Svenska litteraturstudier: ny samling, Fehrman, Carl & Palmlund, Evald 
(red.), Gleerup, Lund, 1968, s. 58 
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Krubbas historia och hela uppsättningen har ett heligt skimmer över sig, men plötsligt lutar sig 

Johan fram mot den unge fru de Lorche, som spelar rollen som Maria, och rycker ned hennes 

klädnad ända till midjan. Skandalen är ett faktum, särskilt eftersom herr Markurell bryter 

tystnaden som lägger sig i salongen genom att hurra och applådera åt händelsen. (s. 37) Trots 

att Markurell ännu ej är medveten om Johans sanna ursprung så etableras problemet om börd i 

denna scen. Strålkastarljuset är blått och rött. Den blåblodiga släkten de Lorche och det rävröda 

Markurellska blandas samtidigt som Johan Markurell och fru de Lorche möts. Herr Markurell 

tar snarast på sig rollen som Josef i denna scen, alltså icke-fadern, adoptivföräldern som 

uppfostrar Jesus som sin egen.18 

     Att Johan symboliserar Jesus förstärks av att hans far (eller rättare sagt icke-far) även går att 

tolka som en gudssymbol utifrån det förhållande som han har med staden Wadköping. I den del 

av berättelsen där Markurell har staden Wadköping i sitt våld, efter att ha lämnat in 

konkursansökan, antar han rollen som gamla testamentets vredgade och hämndlystne Gud. Med 

en nyck kan han förgöra hela staden och dess invånare. Uppifrån berget ser han ut över staden 

och tänker på den orätt han fått genomlida. 

Han erinrade sig vad han måst genomgå i detta Wadköping, som låg vid hans fötter. 

Man hade visat honom ringaktning, vedervilja, förakt; […] beskyllt honom för ocker 

och hänsynslöshet, fördärvat hans goda namn och gått så långt i ondska att de i 

gossens [Johans] närvaro kallat honom procentare. (s. 128) 

Herr Markurell skall alltså kollektivt bestraffa hela Wadköping. Han till och med spottar på 

staden, vilket fyller honom med lycka.  

[Markurell] samlade saliv i sin mun och luft i sina lungor och spottade på 

Wadköping. Han kände en välgörande och uppriktig tacksamhet mot Försynen, en 

viss aktning för sig själv och ett odelat förakt för den övriga mänskligheten. Den 

stunden […] var utan tvivel den lyckligaste eller kanske enda lyckliga i hans liv. 

Han kände det själv. Han kände det på ett bävande, religiöst, ödmjukt och 

storhetsvanvettigt sätt. […] Han formulerade ögonblickets svindlande lycka i tre 

frammumlade ord: Gud, gossen och jag. (s.129) 

Markurells spottloska är som en liten symbolisk syndaflod, han tycks vilja dränka staden på 

samma vis som Gud dränkte jorden i berättelsen om Noa. Han är uppfylld av ett människoförakt 

                                                           
18 Qvarnström, Gunnar, I lejonets tecken: en studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst, Gleerup, Lund, 
1959, s. 60 
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och ett storhetsvansinne som till och med får honom att infoga sig själv, Johan och Gud i ett 

slags treenighet. ”Gud, gossen och jag” får det att se ut som om herr Markurell här skulle vara 

den heliga ande. Poängen med scenen måste dock sägas vara att Markurell ger sig själv och sin 

son gudomlig status, och inte att han här är den heliga ande specifikt. Som tidigare nämnts är 

symbolspelet ombytligt och invecklat. Passagen slutar även med orden: ”I nästa ögonblick var 

herr Markurell åter herr Markurell, en framgångsrik affärsman och den lycklige men orolige 

fadern till en son som höll på att ta studentexamen.” (s. 129) Han har alltså varit någon annan 

för en stund, någonting utöver den vanlige herr Markurell, en form av vredgad och bestraffande 

gudsgestalt som i en fragmentarisk intertextualitet för tankarna till guden i det gamla 

testamentet. 

     Förhållandet Markurell – Wadköping kan alltså ses som förhållandet Gud – mänskligheten, 

han är inte bara Johans far i romanen utan även Gud Fader, den som skall bestraffa Wadköping 

för sina synder. Invånarna är rädda för honom under dagen för Johans examen och försöker 

vara honom till lags så mycket som möjligt för att inte ge honom fler anledningar att sätta 

häradshövdingen i konkurs. I de kaotiska scener som följer Markurells insikt om faderskapet, 

säger han även att han ska bli ”som en far” för staden. (s. 253) Enligt Erik Hjalmar Linder syftar 

detta på en fadersfigur som är bestraffande och tuktande.19 Också det faktum att Markurell 

påstår att Johan är död, men sedan rättar sig och säger ”Det är inte så heller. Han lever nog. Det 

är jag som är död.” (s. 267) pekar återigen mot ett slags treenighet, där Johans död på samma 

gång är Markurells död. Johan har alltså på sätt och vis blivit korsfäst. Tolkningen av herr 

Markurell som gudssymbol förstärks även av att han bor på ett berg, varifrån man ser ut över 

hela Wadköping. Han bor alltså på ett slags olymp, upphöjd över resten av människorna. Kupan, 

Markurells värdshus och hem, ligger så högt att det nästan är i höjd med självaste 

domkyrkotuppen, vilket pekar på att han på något vis befinner sig nära det gudomliga. (s. 6–7)  

     Åter till korsfästningen. Johan antar även rollen som Jesus i och med att han tekniskt sett 

”offras” av sin far, vilket i sin tur leder till staden Wadköpings räddning och frälsning. Det är 

förlusten av sonen som gör att Markurell släpper sitt hämndbegär mot häradshövding de Lorche 

och staden. Markurell börjar ana oråd om faderskapssituationen när han under frukosten med 

examinatorerna på läroverket får höra att en pojke som varit svag i kemi ryktas vara oäkta son 

till häradshövdingen. Till en början gör Markurell sig lustig över att häradshövdingen skulle ha 

en oäkting och lägger fram det som ännu ett bevis för rivalens skurkaktighet. (s. 156) Till slut 

minns han att sonen Johan är den enda som varit svag i kemi under morgonens examination, 

                                                           
19 Linder 1973, s. 83 
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och att pojken vars utseende beskrivs likna häradshövdingens på pricken faktiskt 

överensstämmer med Johans. (s. 164) När Markurell senare konfronterar sin fru om saken låter 

han henne ej lämna rummet förrän hon till slut berättar sanningen: Johan är son till 

häradshövding de Lorche. (s. 232) 

     Man kan fråga sig om detta verkligen är ett offer. Är det ett aktivt beslut från Markurell att 

ta reda på sanningen? Många av Bergmans verk, MIW inkluderat, går att foga in i det 

aristoteliska tragiska mönstret. Markurell blir här en Oidipus i Wadköping, som genom högmod 

och hybris kommer öga mot öga med peripeti och anagnorisis. Han får alltså inte reda på 

faderskapet genom en slump, utan det är hans eget sanningssökande som är orsaken till insikt 

och lidande.20 Temat sanning och vetande, som känns igen från antikens tragedier, etableras 

redan i romanens öppningsscen. När lektor Barfoth tvekar om han bör kasta punchkoppen mot 

en råtta för att se om den är verklig säger berättaren: ”Ty visshetens företräde framför ovissheten 

bekänner människan med sina läppar men icke med sitt hjärta.” (s. 7) Denna läxa lär sig 

Markurell. När han till slut lyckas bygga upp sig själv igen och lär sig att avstå från blodsband, 

så avstår han även från sin hämnd mot staden. Som i historien om Jesus offras Johan vilket 

leder till Wadköpings frälsning. Genom Johans symboliska död, som leder till Markurells 

symboliska död i form av hans lidande, så lär sig Markurell om besinning och värdet av att 

avstå.21  

     Herr Markurell är onekligen en mycket märklig gudsgestalt. En rödhårig krokodiltandad 

värdshusägare, illa ansedd av sin omgivning och varken trevlig eller omtänksam. Han grälar, 

bråkar, svär, och drabbas av vredesutbrott stup i kvarten. Vid upprepade tillfällen utbrister han 

”Satan!” Att åkalla djävulen ter sig knappast gudomligt eller heligt. Markurell framstår närmast 

som fullkomligt djävulsk när han försöker muta de ansvariga på läroverket. Han frestar dem 

med mat och dryck och berättaren låter oss veta att hans ”diaboliska hjärta skrattade av fröjd”. 

(s. 155) Han skjuter champagnekorken rakt i bröstet på den gamle biskopens porträtt (s. 159) 

och prelaten säger att Markurell måste vara besatt av en ond ande. (s. 162) I början av romanen 

konstateras det att: ”Allt dåligt eller misstänkt hade en viss benägenhet att samlas kring herr 

Markurell”. (s. 8) I scenen där han applåderar sin sons katastrofala framträdande som Jesusbarn 

låter berättaren oss veta hur resten av Wadköpingsinvånarna i salongen ser på honom. 

                                                           
20 Wistrand, Sten, ”Misantropi och tragedi hos Hjalmar Bergman och Sven Delblanc”, i Svartsyn och 
humor: om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc, Ahlbom, Lars, & Dahlbäck, Kerstin (red.), Carlsson, 
Stockholm, 2013, s. 117–118 
21 Levander 1962, s. 67 
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Folk med en saklig men begränsad fantasi liknade honom vid en hästskojare i färd 

med att schackra bort en spattig krake. Andra funno i hans vedervärdiga ansikte drag, 

som livligt påminde dem om Judas Iskariot. Tante Rüttenschöld kunde för sin del 

icke upptäcka någonting annat än en slående likhet med djävulen. (s. 38) 

Det kan tyckas märkligt att se Markurell som en gudsgestalt eftersom han till övervägande del 

skildras som djävulsk. Hans vilda uppträdande och diaboliska drag gör att han närmast kan 

beskrivas som en demon.22 I citatet ovan liknas han även med Judas Iskariot. Markurell som 

gudssymbol blir endast logisk ifall berättelsen vill ge en bild av en ondskefull eller en 

inkompetent Gud. Tolkningen fungerar endast ifall man bortser från bilden av Gud som god 

och älskande. Jag återkommer till gudsbilden i kapitel 2.5. Markurell framstår dock inte som 

en genomdiabolisk människa utan hopp. Överstinnan Edblad (vars förstånd dock vid upprepade 

gånger under berättelsens gång påpekas stå stilla av berättaren) fäller ett annat omdöme om herr 

Markurell efter katastrofen. 

Hon påstod att herr Markurell liknat ett helgon. Ett sannskyldigt helgon, plågat, 

vridande sig i smärta, kanske kittlat under fotsålorna. [...] Vem säger oss att icke 

helvetet har sina helgon alldeles som himlen? I så fall bör herr Markurells rävröda 

hårkrans ha varit en passande gloria. (s. 39) 

Trots Markurells helvetiska drag finns här alltså utrymme för ett slags helighet. Till och med 

en rävröd, demonisk hårkrans kan vara en gloria om vi vill se den så. På det personliga planet 

kan man även säga att berättelsen i romanen skildrar Markurells omvändelse från helvetisk till 

helig. Erik Hjalmar Linder skriver: ”H.H. Markurell, den grovhuggne, den primitive, skall efter 

begången hybris 1. drivas ner i smärtans djup 2. Lära sig ödmjukhetens läxa 3. Förvandlas och 

upprättas.”23 Markurell blir alltså till slut omvänd efter att han konfronterats med sanningen om 

Johan och den smärta som detta medför. Linder påpekar även att H.H., Markurells initialer lika 

gärna skulle kunna stå för Hans Helighet i slutet av romanen, d.v.s. påvetiteln.24 Denna 

personliga omvändelse tycks dock ha en större betydelse än enskilt öde. I slutet av romanen 

befinner sig Wadköpings invånare uppe på berget för att fira studenternas examen på värdshuset 

Kupan.  

                                                           
22 Linder 1973, s. 88 
23 Linder 1973, s. 88 
24 Linder 1973, s. 89 
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Men Wadköping som med hundratals nyfikna och skygga ögon betraktade herr 

Markurells askgrå, orörliga ansikte tänkte: Det där är inte Markurell. Det är en 

bildstod, ett monument. (s. 297) 

Markurell blir en representation för någonting större. Biskopen håller även ett tal i slutet av 

romanen där han tar upp vikten av faderskärleken och hur denna kärlek är urbilden för 

mänsklighetens frälsning. (s. 296) Markurell höjer sig här över sin personliga historia, och blir 

istället en representation för faderskärlekens kraft. Återigen kan man sätta en gudomlig stämpel 

på Markurell som nu förvandlats till den villkorslöst älskande fadern. En mer traditionell 

gudsbild som de flesta av oss känner igen. Det finns en tydlig fragmentarisk intertextualitet i 

biskopens tal. När han talar om faderskärlekens kraft syftar han otvivelaktigt på den kärlek som 

Gud kände gentemot Jesus och hur denna kärlek blev mänsklighetens frälsning. Samtidigt 

relaterar han detta till Markurells generösa donation till läroverket (vars ursprungliga syfte dock 

var att fungera som muta). Men omedvetet lyckas även biskopen, som är ny i staden, med att 

sammanfatta vad som räddade Wadköping från katastrof. Det är Markurells villkorslösa kärlek 

till sonen som blev alla invånares frälsning. Parallellen till kristen teologi är omisskännlig. 

    Ett genomgående tema som är svårt att förbise om man skall tala om biblisk symbolik i 

romanen, tycks vara att ingen människa tillåts vara varken 100 % helig eller djävulsk. Johan är 

heller inte i närheten av att vara ett perfekt Jesusbarn i Jesu Krubbas teateruppsättning. Det 

perfekta Jesusbarnet visar sig som bekant vara en riktig lymmel. De bibliska analogier som 

finns i MIW kan ibland tyckas vara parodiska, det heliga och höga blandas med det komiska 

och låga. Man kan fråga sig om detta skapar en problematik för min tolkning eftersom det är 

möjligt att hävda att det humoristiska är oförenligt med det religiöst allvarliga. Hjalmar 

Bergmans författarskap är till största delen av tragisk karaktär, men Hans Levander skriver: 

”Det kan dock knappast vara riktigt att betrakta humorn […] som ett ’omhölje’ kring en tragisk 

kärna i Hjalmar Bergmans verk. Snarast är det frågan om två skikt, båda lika legitima i 

fiktionskonst, båda nödvändiga för verkens effekt”. Humor och allvar utesluter inte varandra i 

Bergmans verk, de samspelar med varandra.25 

     Invecklandet av fragmentariskt intertextuella referenser till bibeln i romanen tycks alltså 

tjäna två huvudsyften. Samtidigt som de låter oss förstå att det ligger ett slags religiöst allvar 

över berättelsen bidrar de även till dess humor. Det är just kontrasten mellan en religiöst 

språklig ton och exempelvis Markurells närmast farsartade uppträdande som gör många 

passager oerhört komiska. Effekten illustreras tydligt där Markurell iklädd rollen som Job 

                                                           
25 Levander 1962, s. 63 
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diskuterar sin livssituation med sina vänner perukmakaren och sockerbagaren (en episod som 

parafraserar gamla testamentet och som behandlas i nästkommande kapitel). De båda vännerna 

håller långa utläggningar av bibliskt högtravande karaktär. Men till slut kommer det komiska 

och slår omkull allvaret. 

Du tänkte: Vem står mig emot? Jag kan krossa allt efter eget behag, men se! – jag 

gör det icke av ont hjärta utan därför att min son skall älska mig och en dag begråta 

mig med uppriktigt hjärta. Det är min rätt att vara hård och obarmhärtig, ty jag och 

min son äro allena på jorden bland idel fiender. Så tänkte du. Men gud straffade dig, 

i det han visade att du verkligen är allena och utan livsfrukt som ett döende träd. Han 

straffar dig i din girighet, din grymhet, din maktlystnad, liksom han förut straffat dig 

i din lusta, då han lät en annan man bola med din kvinna – Välj dina ord! röt herr 

Markurell ursinnig. Snuskpelle! (s. 240) 

Den teologiska debatten avbryts och det högtidliga kontrasteras mot det komiskt låga. Men 

komiken hos Bergman lever som sagt i samspel med det seriösa. Det finns alltså ett slags 

fragmentarisk intertextualitet sett till det rent språkliga i romanen som låter oss förstå 

berättelsens andliga allvar.  

     Erik Hjalmar Linder har påpekat en annan intressant biblisk allusion som är mycket 

svårupptäckt. I romanen presenteras som tidigare nämnts ett antal analepser genom vilka 

läsaren lär känna Wadköpings bakgrundshistoria. Flera av dessa tycks dock vara mycket 

lösryckta och svårbegripliga när det kommer till vad för funktion de faktiskt fyller i berättelsen. 

Jag tänker då exempelvis på berättelsen om hur en annan man vid namn Markurell blev hängd 

på Wadköpings torg 500 år tidigare. (s. 12) Eller berättelsen om två gossar av släkterna 

Markurell och Barfoth som 100 år tidigare skulle stjäla kajungar ur ett bo uppe i 

domkyrkotornet. Gossarna blir oense om hur ungarna bör delas upp dem emellan, 

Markurellgossen släpper då taget om den planka som Barfoth för att kunna nå kajungarna står 

på. Barfoth lyckas dock bilda en fallskärm av sin klädnad och landar mjukt i det träd som 

hädanefter kom att kallas för Barfothens alm. Linder påpekar hur dessa berättelser går att knyta 

an till en tidigare kristen teologi där man ser berättelserna ur det gamla testamentet som 

förebådelser till berättelsen om Jesus.  

 Adam var den första människan, Jesus den fullkomnande, Jona nedsteg i stora 

fiskens buk så som Jesus nedsteg i dödsriket etc. På snarlik, förebådande sätt 



15 
 

fungerar de skämtsamma, skenbart vårdslöst improviserade legender som Hjalmar 

Bergman serverar på sidorna 19 – 21.26 

Den ena berättelsen ur mina exempel tycks alltså förebåda Markurells ”död”. Den andra hur 

Markurell kommer att hålla Wadköping i sitt våld. Han kan släppa taget om plankan för att 

krossa staden, men på samma sätt som gossen Barfoth landar mjukt i almen avvärjs den 

stundande katastrofen. 

 

 

2.3 Lidandet och Jobs bok. 

Något som gör gudssymboliken i romanen invecklad är att det tycks finnas flera olika typer av 

Gud i berättelsen. Mot Johan är Markurell den gode guden, den älskande fadern. Mot staden är 

han den onde och hämndlystne. Det rör sig helt enkelt flera olika typer av gudssymboler. Gud 

har inte bara ett ansikte i denna berättelse, han har flera. I en instans representeras den älskande 

guden, i en annan den onde, och en tredje Guds-typ går även att finna i den bortgångne lagman 

de Lorche. Han kan sägas representera den frånvarande guden, osynlig men ändå fruktad. 

Lagmannen är morfar till tante Rütteschöld och farfarsfar till häradshövding de Lorche. Han är 

den som grundat stiftelsen Jesu Krubba och framträder närmast som ett slags stamfader för 

Wadköpings aristokratiska släkter. 

     Lagman de Lorche syns på ett gammalt porträtt i häradshövdingens salong. ”I salen gick 

föreställningen av stapeln, i den mörka salen med tre norrfönster nästan dolda under mörka 

draperier, med mörka tapeter, svartnade tunga ekmöbler, med gamle lagmannens porträtt (han 

håller en klubba i handen och ser ut som om han nyss fällt en dödsdom) och med hans 

högkarmade stol av mörkt päronträ.” (s. 105) Lagmannen uppträder som mäktig och 

bestraffande. Trots att han är fysiskt frånvarande hela berättelsen så hänger han som en skugga 

över släkten de Lorche och medlemmarna i Jesu Krubba. Det tycks närmast finnas någonting 

heligt över lagen. Den tycks genomsyra allt samtidigt som domaren är märkligt frånvarande. 

Man kan här dra en parallell till Kafkas Processen, som innefattar en liknande bild av lagen 

som någonting närvarande men oberörbart. Uppenbarligen har lagmannen haft en stor inverkan 

på häradshövdingens liv, trots att han varit död sedan länge.  

– den där gubben, som jag aldrig sett annat än på porträtt och i drömmen – många, 

många gånger i drömmen! – har gjort mig mera ont än någon levande varelse. När 

                                                           
26 Linder 1973, s. 89–90  
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jag var liten pys skrämde han mig, så att jag inte vågade gå ensam genom rummet. 

Å, herregud, hur kan man se ut så där! Hur kan man titta på ett litet barn, en parvel 

med de där ögonen? (s. 190) 

Det är inte bara i häradshövdingens drömmar som den gamle lagman de Lorche uppträder. Strax 

innan den gamla tante Rüttenschöld avlider upplever hon vad som endast kan beskrivas som en 

starkt hallucinatorisk feberdröm. Episoden är ytterst surrealistisk, hon förvandlas till ett barn, 

hon gråter på torget, insekter kryper över henne, hon träffar människor som varit döda sedan 

länge, och i drömmen hörs dunkandet av en stor träklubba dovt i bakgrunden. (s. 205) 

Dunkandet byter sedan skepnad, och plötsligt är det ljudet av en tickande pendyl som tycks 

symbolisera att hennes tid snart är ute. (s. 206) Det är både slutet och domen som närmar sig, 

klubban slår och klockan tickar. Plötsligt står den gamle lagmannen framför henne, och hon 

skriker erkännande hur hon stulit ett barn, som plötsligt försvinner ur hennes armar.   

Lagmannen lade armen kring hennes hals, tryckte huvudet intill sig och sade: Du 

fjolla, trodde du att en tjuv kunde födas i min släkt? Har jag icke redligen vandrat 

inför min Herres ansikte? För varje ord dunkade han henne vid högra tinningen med 

sin järnskodda käpp. Fall på knä, befallde han. Knacka nu med pannan mot golvet 

tills du finner det ställe, där Gud döljer sin barmhärtighet. (s. 207) 

Här finns en tydlig fragmentarisk intertextualitet. Lagmannen talar om Gud och uppträder som 

domare och bestraffare. Han citerar ej bibeln ordagrant, men att ”falla på sitt ansikte” är en fras 

som används på flera platser i bibeln. Att falla på sitt ansikte handlar om att visa underkastelse 

– oftast inför Gud, men stundtals även för kungar och härskare. Herrens ansikte är en annan 

formulering som återfinns på åtskilliga platser i bibeln.27  

Han sade: Förstår du nu, dunderfjolla, att Vår Herre bundit ett fastlagsris för din 

stjärt och ett fastlagsskämt för din dårskap? [...] Du skall dö och vet icke att ett berg 

av vår heder är tusenfalt mindre än ett sandkorn av Guds barmhärtighet. Herren tog 

och Herren gav, välsignat vare Hans namn. (s. 207) 

Den bibliska tonen i lagmannens tal till tante Rüttenschöld pekar definitivt mot att 

”uppenbarelsen” ej endast handlar om en rädsla inför den döde släktingen, utan om en rädsla 

inför det som han representerar. Den slutgiltiga domen. Elena Balzamo skriver att: ”Hos 

                                                           
27 1917 års översättning. Detta lär vara den översättning som Bergman varit bekant med och försökt 
anspela på. Den tidigare Karl XIIs bibel använder en mycket äldre form av svenska. 
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Bergman så framstår rubbningen [av rättvisan] som godkänd av den allsmäktige själv. På detta 

sätt placeras orättvisan i början av varje individs existens och görs till en livsgrund: Människan 

är dömd till förbrytelse – eller lidande.”28 Skulden är alltså ofrånkomlig, och domen kommer 

till oss alla. 

     Den mest intressanta aspekten av lagman de Lorches predikan är att den avslutas med ett 

direkt citat från Jobs bok. ”Herren tog och Herren gav, välsignat vare Hans namn.”29 Just denna 

del av Jobs bok citeras även för tante Rüttenschöld på en annan plats i romanen. 

Jag förstår, vad Malin menar. Malin tänker på ett bibelspråk i Jobs första kapitel: 

Herren gav och Herren tog, välsignat vare Herrens namn. Å, fy, mumlade tante 

Rüttenschöld... (s. 182) 

Temat om att människan är dömd till lidande har beröringspunkter med Jobs bok. Berättelsen 

handlar om hur den fromme mannen Job sätts på prov av anklagaren (djävulen). Med guds 

tillåtelse tar djävulen Jobs rikedomar, hans tio söner och hans hälsa. Till en början håller Job 

fast vid sin syn på Gud som rättrådig, men till slut så faller han ihop och förbannar den dag han 

blev född. Därefter debatterar han med tre av sina vänner om Guds välvilja, och hur Gud kan 

straffa den som handlat rätt och aldrig syndat. 

     I tidigare forskning har den scen där Markurell förbannar den dag han blev född, efter att 

han kommit till insikt om Johans härkomst, pekats ut som en tydlig anspelning på berättelsen 

om Job. Denna scen är närmare en parafras än en fragmentarisk intertextualitet i sin tydlighet. 

Erik Hjalmar Linder påpekar hur den följer samma mönster, och hur Markurells vänner 

perukmakaren och sockerbagaren får inta rollerna som Jobs vänner, vilka på samma vis för det 

filosofiska samtalet kring om Herr Markurell har någonting kvar att leva för. Liksom i scenen 

där Johan som Jesusbarnet blottar den unga fru de Lorches barm, blandas det höga med det 

låga. Det är nästan som om scenen driver med berättelsen om Job, men faktum är att Markurell 

är en form av Job. Han har berövats sin son och därmed allt som gav honom glädje i livet, en 

svårare prövning är otänkbar.30 Att rollen som den fromme Job axlas av en karaktär som herr 

Markurell blir onekligen komiskt på ett plan, men det råder heller ingen tvekan om att 

situationen i grund och botten är högst allvarlig. Markurells lidande är inte en enskild företeelse, 

                                                           
28 Balzamo, Elena, ”Rättvisa hos Bergman och Strindberg – Vem dömer och Brott och Brott” i "Ty utan en 
stark underström av leende, självironiskt lättsinne finns intet dådkraftigt, intet verkligt allvar": texter av 
och om Hjalmar Bergman, Westin, Signe & Bergman, Hjalmar (red.), Hjalmar Bergman samf., Örebro, 
2000, s. 48–49 
29 Job 1:21 
30 Linder 1940, s. 53 
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utan i skenet av berättelsen om Job blir hans lidande en symbol för ett allmängiltigt och 

kosmiskt lidande.31 

     Dessa teman om lidandet och dess roll i den mänskliga tillvaron är av stor vikt för den senare 

diskussion jag för kring vad för slags gudsbild som presenteras i romanen. 

 

 

2.4 H.H. Markurell och Häradshövding de Lorche.  

Om relationen Markurell – Johan kan förstås som en relation som symboliserar Gud – Jesus, så 

finns saker som pekar på att relationen Markurell – Häradshövding de Lorche kan förstås som 

symboler för relationen Djävulen – Gud. Vad som gör denna relation mycket intressant är att 

den blir omkastad genom berättelsens gång. Markurell och de Lorche byter helt enkelt plats i 

slutet av romanen. Den ena blir helig, den andra helvetisk. Markurells upphöjelse blir 

häradshövdingens fall. 

     Det finns flera saker som pekar på att det finns en märklig koppling mellan dessa två 

karaktärer. För det första kretsar romanens huvudintrig kring de båda, både sett till den 

stundande ekonomiska katastrofen och till frågan om faderskapet. Ett slags dubbelhet mellan 

dess karaktärer antyds utifrån hur Wadköpingsborna ser på dem: ”Man hade vant sig vid att 

betrakta de Lorche-Markurell som ett slags ekonomisk dubbelnatur, en bättre och en sämre 

hälft. Och för en affärsman av Carl-Magnus’ storstilade och förfinade läggning är det kanske 

rentav nödvändigt att äga en sämre hälft.” (s. 82) 

     Märkligt nog träffas aldrig Markurell och de Lorche under berättelsens gång. Nog för att de 

båda måste ha varit i salen samtidigt under Johans uppträdande som Jesusbarn, samt att de båda 

måste ha träffats för att kunna göra de affärer ihop som det ofta talas om i romanen, men de 

interagerar dock aldrig direkt med varandra under berättelsens gång. De delar aldrig en ”scen” 

så att säga. Detta är anmärkningsvärt eftersom Hjalmar Bergman briljerar när det kommer till 

just ett sceniskt berättargrepp.32 Att då inte låta protagonisten och antagonisten ens mötas ”på 

scenen” känns märkligt. Till och med när Markurell beger sig till de Lorches residens för att 

meddela att han drar tillbaka sin konkursansökan så är det inte häradshövdingen som han 

interagerar med, istället är det fru de Lorche som möter honom i tamburen. (s. 293) Det är 

nästan som om Markurell och de Lorche består av materia och antimateria. Som om dessa två 

motsatser skulle förgöra varandra ifall de möttes. 

                                                           
31 Tideström 1955, s. 58 
32 Delblanc, Sven, ”Ikaros i Wadköping”, i Den moderne Hjalmar Bergman., Kerstin Dahlbeck (red.), 
Hjalmar Bergman samf., Stockholm, 1988, s. 72 
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     Dubbelnaturen mellan dessa karaktärer tycks antydas på flera ställen. Ett exempel är hur 

Markurell beskrivs under skandalen med Jesus-barnet, kontra hur häradshövding de Lorche 

beskrivs under en episod där Jesu Krubbas medlemmar flera år senare blir påminda om de 

pinsamma händelserna. Första gången scenen beskrivs påpekar berättaren hur Markurells 

handlande under incidenten bildar en verklig skandal. 

Allvaret, högtidligheten, den fromma och solida stämningen låg lika kompakt över 

scen och salong, då plötsligt ett frustande bravo och en dånande applåd [Från herr 

Markurell] förvandlade detta obehagliga missöde till en verklig skandal. (s. 37) 

Senare i berättelsen då Jesu Krubba återigen förbereder sin årliga teateruppsättning är det 

istället häradshövdingen som orsakar en skandal genom sitt uppträdande. Kapten Brenner har 

precis påmint alla om missödet genom ett skämt om hur fru de Lorche en gång var ”betydligt 

urringad”. 

Med ens stod den pinsamma scenen från anno 94 tydlig och klar för församlingen. 

Minnet var i och för sig tillräckligt obehagligt att väcka allmän förstämning, men 

vad som gjorde det hela till en skandal (Wadköpingsskandal) var den 

omständigheten, att häradshövding de Lorche plötsligt reste sig och utan ett ord till 

förklaring lämnade salen. (s. 77) 

De båda orsakar en skandal kring exakt samma händelse, men genom två helt motsatta 

handlingar. De tycks vara två sidor av samma mynt, samtidigt som de är varandras motsatser. 

Korteligen, allt gick sin gilla gång. Carl-Magnus gjorde stora affärer, H. H. 

Markurell små. Den förre var alltjämt lika beundrad, den senare lika avskydd. Båda 

voro för staden oumbärliga. Det är uppbyggligt att ha någon att beundra, det är 

nödvändigt att ha någon att förakta. (s. 76) 

Vad som även är anmärkningsvärt är att det tycks finnas en koppling sett till deras namn. 

”Harald Hilding”, herr Markurells förnamn, är fonetiskt mycket likt den titel som Carl-Magnus 

de Lorche bär, nämligen ”häradshövding”. H.H. kan som tidigare nämnts vara en anspelning 

på påvetiteln ”hans helighet”, men det skulle likväl även kunna vara en anspelning på titeln 

”härads-hövding”. Häradshövding de Lorche är klart och tydligt romanens skurk i slutet av 

berättelsen, men till en början är han snarare gudomlig. Berättaren påpekar till och med att han 

närmast avnjuter ”avgudadyrkan” i staden. (s. 72) På samma vis som Markurell är han varken 
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hundra procent helvetisk eller helig, även om det i slutet av romanen är tydligt vilken hans 

sanna natur är. 

     Man kan alltså välja att se häradshövding de Lorche som en djävulssymbol utifrån att han 

framstår som en motsats till den ”gudomlige” Markurell, men han framstår även som den fallne 

ängeln Lucifer genom att han går från att vara Wadköpings högste till Wadköpings mest 

föraktade. En studie av Sven Delblanc är inne på samma spår men identifierar istället de Lorche 

med Ikaros ur grekisk mytologi.33 Delar av MIW går som tidigare nämnts att foga in i ett 

grekiskt-tragiskt mönster vilket får denna koppling att framstå som naturlig. Inom tidigare 

forskning har även temat om besinning i MIW fått ta stort utrymme.34 Även här tycks det var 

naturligt att göra Ikaroskopplingen eftersom myten handlar om hybris, alltså en avsaknad av 

besinning. Likväl har myten om Ikaros beröringspunkter med den om Lucifer. Lucifer sätter sig 

upp mot Gud vilket definitivt går att tolka som hybris, samt att denna hybris också resulterar i 

ett fall från himmelen. 

     Häradshövding de Lorches hybris består delvis av hans ekonomiska svindleri och hans 

senare planer på att svika hustrun och fly landet. Men på en plats i romanen finns en hybris som 

tar formen av rent trots mot en gudssymbol. Som tidigare påpekats kan den gamle lagman de 

Lorche tolkas representera den frånvarande och dömande guden. Häradshövdingen påpekar hur 

han som barn en gång skar halsen av lagmannens porträtt. 

En gång, då jag var tolv eller tretton år, steg jag upp på en stol och skar av honom 

halsen. Skåran syns, fast den är övermålad. Det var första gången mina kära föräldrar 

begrepo att man inte borde aga mig precis som andra barn. [...] För resten – bah! – 

det är ju bra, det är mycket bra. Man blir som en indian. Det härdar. Tack alltså, 

heder och tack! Gubbe! (s. 190) 

Om man väljer att se lagmannen som en gudssymbol så finns det onekligen en fragmentarisk 

intertextualitet här som pekar mot att de Lorche representerar någonting djävulskt. Det är heller 

inte bara den gamle lagmannen som han vill skära halsen av, utan även sin egen son.  

Ibland när han stramar upp sig och slår det där ohyggliga slaget med hälarna – nå, 

jag blir tokig. Jag kunde skära halsen av honom. Pardon mamie! Jag pratar strunt. 

Men i dag är en dag som dagen i Vevey. Förlåten rämnar. (s. 191) 

                                                           
33 Delblanc 1988, s. 71 
34 Levander 1962, s. 66 och Linder 1940, s. 181 
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Häradshövding de Lorche tycks känna ett allmänt förakt mot det ordnade. Den lydige sonen 

med sin raka hållning är för honom outhärdlig. Den gamle lagmannen med sin domarklubba 

och vad denne representerar likaså. Han verkar föredra kaos. Hederlighet tycks närmast äckla 

honom. 

Det finns ingenting så irriterande, så förkrossande, så kväljande som att tillhöra en 

vidunderligt hederlig släkt. [...] Äääh – det kväver! Det sticker som synålar i varenda 

nerv. (s. 190) 

Man kan även se häradshövding de Lorche som en djävulssymbol utifrån den roll han spelar i 

episoden som parafraserar berättelsen om Job. I originalberättelsen är det djävulen som testar 

Jobs tro genom att beröva honom hans rikedom, söner och hälsa. Här är det häradshövdingen 

som testar Markurell. Markurell sätts på prov genom att bli medveten om att hans rival 

egentligen är far till den älskade Johan. 

     Den absolut mest intressanta aspekten av dubbelheten mellan Markurell och de Lorche är 

hur relationen helig – helvetisk blir omkastad under berättelsens gång. Rockaden framgår 

tydligt om man ser till karaktärernas status i slutet av berättelsen. Den ena är kastad i skam och 

smuts, den andra ett monument för faderskärleken. Det finns dock andra, mindre antydningar 

som pekar på att de börjar förvandlas till varandra. Häradshövdingen, den högdragne och 

reserverade får Markurellska drag under senare delar av berättelsen. Han ler ett ”maliciöst” 

leende. (s. 187) Han utbrister ett ”Ta mig fan!” i stil med Markurells återkommande ”Satan!”. 

(s. 189) Även Markurell transformeras. Häradshövdingens ansikte beskrivs i början av 

berättelsen som askgrått till färgen. (s. 104) När Markurell fått reda på sanningen om Johan 

beskrivs även hans ansikte som askgrått. (s. 234) Man skulle kunna se detta bara som ett uttryck 

för Markurells chock och bestörthet, men ser man till den allra sista scenen i berättelsen så har 

hans ansikte behållit färgen.  

Men Wadköping som med hundratals nyfikna och skygga ögon betraktade herr 

Markurells askgrå, orörliga ansikte tänkte: Det där är inte Markurell. Det är en 

bildstod, ett monument. (s. 297) 

Markurell har tagit häradshövdingens plats som stadens beskyddare och hjälte.  

Den tröga Wadköpingska fantasien hade plötsligt avlagt ett kraftprov. I ett slag 

förvandlades den onde, illasinnade, hotfulle herr Markurell till ett gott och 
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välsignelsebringande väsen. Man började redan säga: Den beskedlige Markurell – 

(s. 296) 

Hela Wadköping är med och firar studentexamen uppe vid värdshuset Kupan, medan de gamla 

släkterna de Lorche och Rüttenschöld är kvar nedanför berget eftersom man har sorg efter av 

tante Rüttenschölds bortgång. (s. 295) Det råder alltså ingen tvekan om vem som blivit upphöjd 

och vilka som störtat. Markurell och de Lorche hamnar i två ytterligheter där den enes andliga 

död leder till helgonstatus, och den andres sociala och affärsmässiga död till en förlust av allt 

anseende.35  

 
 

2.5 Gudsbilden och konsekvenser 

Jag har tidigare i uppsatsen snuddat vid hur romanen kan anses ge en bild av en ondskefull eller 

inkompetent Gud. Markurell framstår innan sin omvändelse som helvetisk och fylld av 

hämndbegär. Sven Delblanc tar upp hur detta tema om Guds godhet/ondska återfinns i en annan 

av Bergmans romaner, nämligen En döds memoarer (1918). Även här framstår två av romanens 

karaktärer som gudssymboler, den ena god och den andre ondskefull. Det tycks alltså finnas en 

tydligare uppdelning än i MIW. 

Jag vet inte om bergmanforskningen ännu sysslat med de bourmeisterska 

gobelängerna om skapelsen, syndafallet och utdrivningen ur Paradiset [...] Jag nöjer 

mig här med att notera att både den blide gamle Bourmeister och den skrämmande 

greve Arnfeldt uttryckligen jämförs med Vår Herre på gobelängerna, och att 

Bergman därmed låter det vara en öppen fråga, om skapelseguden är en Ormuz eller 

en Ahriman.36 

Namnen Ormuz och Ahriman refererar här till två gudar inom zoroastrianismen. Ormuz 

representerar ljus och godhet, Ahriman mörker och ondska.37 Bergman tycks heller inte ge 

några klara besked i MIW om huruvida Gud är god eller ond. Markurell skulle snarare kunna 

beskrivas som inkompetent, och vad som får honom att bespara staden sitt öde är en oerhörd 

faderskärlek och inte godhet i sig. 

                                                           
35 Linder 1973, s. 55 
36 Delblanc 1980, s. 25 
37 Blackburn, Simon, "Zoroastrianism" The Oxford Dictionary of Philosophy, 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780198735304.001.0001/acref-
9780198735304-e-3356 (2017-05-18) 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780198735304.001.0001/acref-9780198735304-e-3356
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780198735304.001.0001/acref-9780198735304-e-3356
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     Att berättelsen om Job tycks vara viktig för romanen går att koppla samman med Markurells 

personliga lidande, hans ultimata prövning, men den etablerar även frågan om teodicéproblemet 

– dvs. den urgamla frågan om hur världen kan vara så full av lidande ifall den styrs av en 

allsmäktig och god Gud. Hur kan den fromme bli bestraffad? Bergmans lösning på problemet 

tycks vara att överge den traditionella bilden av Gud som god, omnipotent och interagerande 

med universum. Delvis tycks man även kunna utläsa en deistisk gudssyn i MIW, dvs. en bild 

av Gud som skapare men ej längre närvarande i universum. Det är lektor Barfoth som står för 

presentationen av denna gudsbild. När sockerbagaren och perukmakaren lämnat Markurell som 

sitter och lider i sina Jobiska spillror kommer lektorn springande upp för berget och tar över 

som samtalspartner i den teologiska utläggningen. Språket är högtravande och bibliskt. Till slut 

berättar Barfoth en anekdot om en trädgård han besökte under en resa till Holland tillsammans 

med vännen Leontin. I mitten av trädgården ligger ett stort och mycket tekniskt avancerat 

drivhus. 

Och vad växte i detta drivhus? Den fulaste, ömkligaste, obetydligaste planta jag 

någonsin skådat! Ett grågult växtkräk, som enligt min övertygelse var fullt med 

ohyra och orenlighet. [...] Jag frågade mannen om han verkligen byggt drivhuset 

enkom för denna plantas skull. Och han svarade: Min bäste herre, jag har icke blott 

byggt drivhuset för dess skull, jag har anlagt hela denna trädgård för att slutligen bli 

i stånd att odla denna stora sällsynthet. Ja, jag kan säga att hela mitt liv ägnats och 

ägnas däråt. (s. 269) 

Barfoth hävdar sedan att Markurell är som denna fula planta, och att Wadköping är en trädgård 

tillägnad Markurell. 

Han, som odlar dig, har gått målmedveten till verket. För sju hundra år sedan lade 

han domkyrkans hörnsten, och han sade för sig själv: Äntligen blir jag i stånd att 

odla Markurell. Hundra år senare satte han dit spiran och tuppen, och han sade: 

Äntligen Markurell! Två hundra år senare stod slottet under tak och han sade: 

Markurell! [...] Markurell, jag erkänner att jag icke förstår honom. Men jag förstod 

icke heller mannen i Holland. Jag förstår, att jag icke förstår. (s.270) 

Gud har alltså anlagt hela Wadköping för Markurells skull enligt lektor Barfoth. Markurell är 

den sällsynta plantan. Även här kan man se hur Markurell på något vis står närmare det 

gudomliga än övriga invånare i Wadköping. Staden är helt enkelt anlagd för att Markurell ska 

kunna växa. (s. 270) Tanken som presenteras är dock inte hundraprocentigt deistisk, Gud är den 
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som lägger domkyrkans hörnsten och sätter tak på slottet, han kan alltså interagera med världen 

delvis i Barfoths berättelse. Han verkar däremot inte kunna skapa sin sällsynta Markurellplanta 

ur tomma intet, utan han måste odlas, växa fram. Barfoth säger samtidigt att han inte förstår 

Gud. En Markurell är sällsynt, men inte vacker. 

     Erik Hjalmar Linder skriver att denna sagas funktion är att visa hur Gud å ena sidan är grym 

och frånvarande, men även lekfull. Markurell är som ett experiment, framodlad av en Gud som 

leker med människorna som små leksaker, outgrundligt likgiltig inför det mänskliga lidandet. 

Man kan helt enkelt inte förstå varför Gud handlar som han gör. Allt som finns kvar att göra 

för Markurell är att överlämna sig i Guds händer, släppa taget om livet och tanken på hämnden. 

Besinna sig.38 

     En sak som inte fått något större utrymme i tidigare forskning är hur gnosticismen upprepade 

gånger nämns i romanen. Första gången den tas upp är i samband med att Johan förbereder sig 

för sin examinering och läser högt ur sin lärobok i kyrkohistoria. ”Gnosticism, av grekiska 

gnosis, kunskap eller vetande, kallas med ett gemensamt namn alla de försök under första, andra 

och tredje århundradet att genom en religionssynkretism eller sammanblandning – ”. (s. 65) 

Gnosticismen återkommer sedan upprepade gånger som ett skämt. Det är just i kyrkohistoria 

som Johan riskerar att bli underkänd. Berättaren gör sig till och med lustig över hur dumt det 

vore av Johan att misslyckas med sin examen på grund av bristande kunskaper i en gammal 

irrlära. (s. 116) Det tycks dock ligga någonting mer i användandet av gnosticismen än bara 

komisk effekt. 

     Gnosticismen är ingen enhetlig lära, utan ett samlingsnamn för en mängd olika, tidiga kristna 

inriktningar med liknande drag. Några av huvuddragen tycks vara relevanta för min tolkning 

av MIW. För det första finns det inom gnostiska traditioner en tro på en dualism mellan en 

ursprunglig skapare (en demiurg) och en mer transcendent varelse eller ordning. Man anser 

demiurgen vara ond eller inkompetent. Av denna anledning är den fysiska världen ej perfekt, 

vilket också medför att man har en allmänt negativ inställning till det kroppsliga. Detta är i sin 

tur en förklaring till hur Gud kan vara god samtidigt som världen är fylld med så mycket ondska. 

Det är helt enkelt inte den gode guden som har skapat denna värld. Demiurgen likställs inom 

vissa traditioner med guden ur det gamla testamentet, vilket förklarar varför han där framstår 

som hämndlysten, avundsjuk och ondskefull, men i det nya testamentet som god och älskande.39 

                                                           
38 Linder 1973, s. 98 
39 Williams, Michael, ”Gnosticism”, Britannica Academic, 
http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/gnosticism/37124 (2017-05-19) 

http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/gnosticism/37124
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     Man kan se hur Markurell till en början framstår som en demiurg, men efter sin omvändelse 

mer som en upphöjd, transcenderande Gud, uppslukad av faderskärlek. Man kan även koppla 

gnostiska tankar till hur Markurell i början av romanen framstår som oerhört ”materiell”. Han 

hoppar, svänger, spottar, fräser. Han är en väldigt fysisk karaktär. När han däremot besinnat sig 

upphör hans vilda dans. Han är inte längre lika mycket materia, inte lika mycket ondska. Han 

har istället nått någonting spirituellt och kommit närmare en högre verklighet.40 

     Gudsbilden är komplicerad. Det ges inga hundraprocentigt klara besked kring om Gud är 

god eller ond, om han är frånvarande eller närvarande. Det enda som tycks vara uppenbart är 

att hans handlande är obegripligt för människorna. Vi är leksaker som han leker med utan 

hänsyn till våra känslor eller viljor. Det tycks inte vara ondska eller godhet som driver Guds 

handlande, utan en total likgiltighet inför människans lidande. På sätt och vis kanske detta är 

värre än ondska i sig. 

     Bilden av Gud som lekfull och likgiltig går att koppla till en studie gjord av Gunnar 

Tideström. I denna studie analyserar Tideström katt- och råttamotivet i Hjalmar Bergmans 

författarskap och särskilt hur de framträder i MIW. Romanens inledningsscen skildrar hur lektor 

Barfoth vaknar efter gårdagens fylleslag och ser en stor råtta sitta på terrassen utanför 

värdshuset Kupan. Markurells katt Susanna lurpassar på råttan, men tar den aldrig. Tideström 

visar hur detta blir en symbol för hur Markurell, den rävröda katten, ser ut att vara på väg att 

slå Wadköping i sina klor – men katastrofen uteblir.41 Tideström visar även hur denna symbolik 

löper som en röd tråd genom romanen. Markurell beskrivs som tassande, hans blick söker rov 

osv. Maktmänniskan är katten, den utsatte är råttan. Samtidigt pågår ett växelspel, rollerna 

ombytliga precis som i den övriga symboliken. Romanen visar på så vis hur vi alla både har 

katt och råtta inom oss.42 Flertalet av karaktärerna tillskrivs kattliknande eller råttliknande 

attribut under berättelsens gång. Häradshövding de Lorche, sonen Louis de Lorche, fru 

Markurell, sonen Johan, lektor Barfoth m.fl. Den som är på väg att krossa någon annan får 

plötsligt kattliknande ögon etc.43 

     Man kan knyta an detta motiv till min tolkning av romanens gudsbild. Råttan, människan, 

är i kattgudens våld. Man kan se motiven sammanfalla i en episod som berättar hur Markurell 

oroade sig när Johan som barn lekte för långt ute på Kupans terrass. ”Terrassens brant var i 

många år herr Markurells mardröm. Farhågan var icke alldeles obefogad, ty stenmuren var rik 

på råttor och Johan låg ofta framstupa med överkroppen utanför och trevade med händerna i 

                                                           
40 Ahlbom 2013, s. 52 
41 Tideström 1955, s. 40 
42 Tideström 1955, s. 53 
43 Tideström 1955, s. 54–55  
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skrevorna.” (s. 49) Här har vi bilden av staden (Jordens människor) som offer, som leksaker för 

katten. Johan lutar sig utför den Markurellska olympen för att leka med råttorna. Samtidigt 

fruktar Markurell för vad de ska göra med hans älskade son. Risken finns att han faller ner för 

bergets kant. Att romanens religiösa teman är sammantvinnade med katt- och råttamotivet har 

även tagits upp tidigare av Linder.  

När Barfoth pustande tar sig uppför trapporna till Kupan och ropar Excelsior! är det 

nog inte bara en lustighet avsedd att illustrera hans fysiska vedermöda. [...] Lektorn 

skall bestiga andliga höjder, han "manar sin själ till upphöjt lugn". Snart skall han ju 

till att förklara Guds handlingssätt. Att hans ögon med sina glas glänser som på en 

katt, att han mumlar något om en råtta, en stor råtta, strider inte mot den tolkningen. 

Markurell skall mycket riktigt fångas in av den högstes ombud.44 

Markurell som tidigare varit den katt som hotat staden blir nu själv en råtta inför Gud. Även 

Gunnar Tideström är, i slutet av sin uppsats, inne på hur människan framstår som råtta inför 

högre makter. 

Över hela boken svävar den stora frågan: vem är den osynliga katten? Är det vad 

som tidigare i romanen kallats "det grymt lekfulla Ödet", eller är det en rättvist 

straffande Försyn? [– – –] Den makt, som har människorna i sina klor, tycks sålunda 

i denna roman vara ganska lik "vilddjuret" Markurell, utan känsla för offrens lidande 

och utan hänsyn till ont och gott.45 

Här presenteras återigen den öppna frågan kring Guds ondska/godhet – närvaro/frånvaro. 

Samtidigt liknas Markurell vid den osynliga katt som får representera högre makter. Tideström 

tycks alltså antyda att Markurell faktiskt går att tolka som ett slags gudssymbol utifrån katt- och 

råttamotivet kopplat romanens gudsbild. Tanken förblir dock outvecklad och återfinns endast 

på uppsatsens sista sida. 

     I tidigare forskning har det poängterats hur MIW tycks handla om besinning och förmågan 

att avstå. Markurells smärta leder till en själslig död som leder till ödmjukhet.46 Filosofin som 

presenteras är närmast buddhistisk. Markurell kan endast bli upphöjd genom att göra sig av med 

sitt begär. Sitt begär efter hämnd, sitt begär efter en son som verkligen är hans.47 Det verkar 

dock som att Markurell även lär sig avstå ytterligare en sak som inte påpekats i tidigare studier. 

                                                           
44 Linder 1973, s. 93 
45 Tideström 1955, s. 60–61 
46 Levander 1962, s. 67 
47 Ahlbom 2013, s. 52 
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I början av romanen så säger berättaren hur det aldrig skulle falla Markurell in att betvivla en 

enda av Svenska kyrkans dogmer. (s. 116) Markurell är en from man som kan citera bibeln. 

Men efter att ha drivits ned i smärtans djup och blivit liknad med Barfoths holländska planta så 

förändras Markurells världsbild. Han finner ödmjukheten i att erkänna hur han inte förstår Guds 

handlande. Han måste alltså avstå tanken på en god och omnipotent Gud. 

     I tidigare forskning har man påpekat att det går att läsa romanen som en symbol för 

övergången från den gamla aristokratin till den nya. På ett socialt plan skulle alltså den gamla 

aristokratins fall och Markurells stigande kunna reflektera större samhällsförändringar vid 

denna tid.48 Men om man nu skall tolka in ett slags övergång borde den snarare vara av en mer 

spirituell karaktär, och inte socialrealistisk. För att citera Erik Hjalmar Linder handlar MIW i 

slutändan om ”själars öde”.49 I och med att det finns en fragmentarisk intertextualitet i romanen 

som anspelar på Jesusberättelsen skulle det vara möjligt att se romanen som ett slags anspelning 

på övergången från det gamla testamentet till det nya. Ser man det också ur ett gnostiskt 

perspektiv kan man se hur Markurell först uppträder som demiurgen i det gamla testamentet, 

men efter offrandet av sonen transformeras han till den gode guden i det nya testamentet. 

Markurell kan nu känna en kärlek som går över blodsband, på samma sätt som Gud efter Jesu 

återuppståndelse. Alla kan nu frälsas, inte bara Guds utvalda folk. 

     På ett sätt är denna tolkning lockande. Sven Linnér har hävdat att MIW slutar i livsförsoning 

och idyll. Markurell och Johan står hand i hand, lektor Barfoth och adjunkten Leontin stämmer 

upp i gluntsång under studentfirandet i solnedgången. Sven Delblanc hävdar dock att idyllen 

saknas. Var finns idyllen för häradshövdingen?50 En idyllisk tolkning av romanen som en 

övergång till en kärleksfull Gud strider även mot vad jag tidigare hävdat, nämligen att Markurell 

måste lära sig avstå tanken på en god Gud. Rimligare vore att se det hela som en ny övergång. 

Om Jesus markerar övergången från det gamla till det nya testamentet så markerar berättelsen 

om Markurell och Johan övergången till en bild av Gud som likgiltig och outgrundlig. Tante 

Rüttenschölds död, hon som varit den mest framträdande figuren i Jesu Krubba och 

upprätthållare av kristna ideal, markerar i sådant fall en övergång av religiös föreställningsvärld 

snarare än klass. Ur denna synvinkel är det inte bara Markurell som skall lära sig avstå, utan 

romanen proklamerar även för sina läsare hur den kattlike guden håller mänskligheten i sitt 

lekfulla våld.  

 

                                                           
48 Linder 1973, s. 54 och Linder 1940 s. 117 
49 Linder 1973, s. 65 
50 Delblanc 1988, s. 72 och 74 
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3. Sammanfattning 

Inom tidigare forskning kring MIW har man betonat att det finns mycket kvar att utforska 

gällande romanens komplexa symbolik. Jag har i denna uppsats utforskat ett antal symboler 

som förenas av en biblisk tematik eftersom det finns ett genomgående religiöst tema i MIW. 

Med hjälp av begrepp från Lina Sjöberg har jag rett ut på vilket sätt MIW alluderar på bibliska 

berättelser.  

     Till en början har undersökningen behandlat gudsgestalter i romanen och allmänna bibliska 

analogier. Det finns här några relativt konkreta symboler, t.ex. Markurell som gudsgestalt, 

Johan som Jesusgestalt, Wadköping som en representation för mänskligheten i relation till 

Markurell. Tidigare arbeten har inte varit lika konkreta i sina undersökningar av religiös 

symbolik sett till enskilda karaktärer (bortsett från Markurells roll som Job). Min undersökning 

har dragit fördel av att undersöka en symbolik som utgår från relationer. De flesta symboler i 

romanen uppträder i par. Komplexiteten i Hjalmar Bergmans symbolism tycks ligga i att denna 

ofta återfinns i själva relationen mellan två enheter, och ej hos en enskild karaktär. Samtidigt 

finns det symboler som inte är lika beroende av ett parförhållande, exempelvis lagman de 

Lorche som gudssymbol. 

     De flesta allmänna bibliska analogier som jag tagit upp finns även i tidigare forskning. 

Parallellen till Job, det bibliska språket etc. Att MIW skulle vara en anspelning på berättelsen 

om Jesus är däremot en analogi som är outforskad sedan tidigare. Den gudsbild som jag utläst 

i romanen överensstämmer med vad som tidigare skrivits. Det är en lekfull och likgiltig Gud 

som framställs. Jag har applicerat ytterligare ett lager på gudsbilden genom att se flera 

karaktärer som gudssymboler, samt att jag relaterat detta till gnosticismen som nämns ett flertal 

gånger i romanen. Att de bibliska analogierna i allmänhet bidrar till att ge romanen en religiös 

prägel överensstämmer också med tidigare forskning som hävdat att berättelsen i MIW har en 

religiös botten. En konsekvens av romanens gudssyn kan sägas vara att den faktiskt möjliggör 

tolkningen av Markurell som ett slags gudsgestalt från första början. Det hade tekniskt sett gått 

att börja undersökningen i andra änden eftersom det är denna bild som gör min tolkning möjlig. 

     Slutligen har uppsatsen undersökt vad gudsbilden och de bibliska analogierna får för 

konsekvenser för verket som helhet. Man kan här argumentera för att romanen symboliserar en 

övergång från en religiös föreställningsvärld till en annan. Sett till romanens ton framstår 

övergången som ett lyckligt avskedstagande, vilket är paradoxalt med tanke på vad det är för 

gudsbild som framställs. Bergmans egen förhoppning tycks ha varit att farvälet i slutändan skall 
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vara gott – grymheten till trots. ”Avsked i godo vill jag gärna hoppas – eljest intet värda vare 

sig för mig eller andra.”51 

 

  

                                                           
51 Linder 1973, s. 53 
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